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Означаване
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Код интензитет Търговско 

название

Къща – указва пригодност за външни 

материали;

Звезда – указва пригодност за 

силиконови / силикатни материали

Изглед отпред Изглед отзад

Информация за„y“ в

o RGB



Labels and their meaning

▪ Разрешено е полагането на боя на цялата фасадна повърхност на 

сградата.

▪ Боядисването е разрешено на цялата фасадна повърхност на сградата, 

но може да бъде поръчано в подбрани материали

▪ Цветови гами със стойност Y<25. Разрешено е боядисване само на 

фасадна повърхност на специфични видове и размери в избраните 

материали и системи. 

▪ Цветови гами със стойност Y<25. В подбраните матариали (JUBIZOL

тренд финиш и JUBIZOL ревиталкалър) цветовата гама е налична като 

„студен” оттенък и може да се нанесе по цялата фасадна повърхност. 

▪ БЕЗ ЗНАК „КЪЩА” > цветовата гама не е налична за екстериорни 

разцветки. 
Ljubljana, 14. november 2013

Presentation's Main Title

3



Как да разчитаме цветова схема

▪ Първо проверяваме наличността в таблицата

▪ пър

▪ Второ : Търсим цветовите нюанси

Ljubljana, 14. november 2013 Presentation's Main Title

4



Информация за ЧЗС /RGB/

▪ Представени са в спектъра 

sRGB.

▪ Важно – ако симулацията не се 

използва в този спектър, 

цветовата гама може да е 

различна!

▪ Тази информация ще бъде 

издадена в новата версия на 

цветовите схеми за 2016
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Други характеристики
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Нови оцветители за тониращи машини

неорганичен органичен интериорен екстериорен

101 y y y

201 y y y

202 y y

203 y y y

204 y y y

302 y y y

303 y y y

305 y y

306 y y
310 y y

401 y y y
402 y y y

501 y y y

502 y y y
601 y y y

602 y y y
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Новата цветова схема е с подобрено 

качество на тониране

▪ Оцветителите 305(виолетово) и 202 (жълто) НЕ СЕ изполват вече за 

екстериор, а само за интериор.

▪ В нашите рецепти предпочитаме:

▪ 203 в комбинация с новия 204 вместо с 202

▪ 310 вместо 304

▪ 602 пред 601 -> особено в акрилни материали.

▪ ВАЖНО: промяната в рецептите също ще повлияе на структурата на 

използване на различните оцветители.

▪ ВАЖНО: тази промяна важи не само за цветовата схема JUB, а за 

всички цветови схеми
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Цени

▪ Нови цени – 3 

▪ Цените са валидни за новите и старите цветови схеми

▪ В старата цветова схема има някои изключения
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Ценови диапазон Наименование на 
ценовия диапазон

BK JUB BK JUB любими 
предпочитания

1.ценови диапазон Пастел Ххх4 или ххх5 хххЕ или хххF

2.ценови диапазон Среден Ххх2 или ххх3 хххС или хххD

3. ценови диапазон Интензивен 5ххх или ххх0
или ххх1

хххА или хххВ



Какво ще се случи със СТАРАТА цветова схема?

▪ Тя остава на пазара дотогава, докато има търсене за нея от 

клиентите

▪ Новите продукти са налични също и в старата цветова схема

▪ ВАЖНО: всички промени, които настъпват с новите 

оцветители и подобреното качество на тониране за 

екстериор, ще повлияят и на старата цветова схема!
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Какво ще се случи със СТАРАТА цветова схема?

▪ 1. НЯКОИ ОТТЕНЪЦИ ЗА ЕКСТЕРИОР ВЕЧЕ НЕ СА НАЛИЧНИ

▪ 47 цветови оттенъци. Причина: техническа невалидност (поради 

производителността на 305 или на друг оцветител от новата 

цветова схема)

▪ Тя се прилага за ВСИЧКИ екстериорни материали (мазилка, 

фасадни бои, Такрил)

▪ НЕ Е ВЪЗМОЖНО дори по  ОПЗ/ RPN!
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1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315

2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332

3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361

4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592

5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582



Нови продукти 1

Ljubljana, 14. november 2013 Presentation's Main Title

12

Наименование на 

продукта

Код на 

продукта 

на 

тониращат

а машина

Забележка 

JUBIZOL Тренд 

финиш S, 1.5 в 2.0

FTG15 B 

1000

FTG20 B 

1000

Прозрачна основа за тониране на интензивните 

нюанси JUBIZOL

Интензивните нюанси според старата цветова 

схема са нюансите ххх0 в ххх1 5ххх (с някои 

изключения)

Интензивните нюанси според цветовата схема 

„любими предпочитания” са нюансите хххА 

или хххВ

Важно: 47 нюанси според старата цветова 

схема вече не са налични.

JUBIZOL Тренд 

финиш T, 2.0

FTZ15 B 

1000



Оттеглят се:
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▪ Някои пазари използват ATG1000 вместо ATG3000. Прилагат 

се същите правила. 

Акрилна гладка 

мазилка

Гранулация 1.5 в 2.0 

Акрилна  груба 

мазилка

Гранулация 2.0

ATG15 B 3000 Основата 3000 не е вече 

налична. Заменена от                        

ATG20 B 3000 новата основа JUBIZOL 

Trend S. Рецептите за 

ATZ20 B 3000 основа 3000 вече не са 

налични.
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